
 

Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.     

 

Theo thông báo của Cục Thú y, hiện nay cả nước có 382 xã tại 105 huyện 

của 27 tỉnh, thành phố có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày. 

Tại tỉnh Nam Định, từ ngày 11/5/2021 đến nay, bệnh DTLCP đã phát sinh ở 

32 hộ, tại 10 xã thuộc 02 huyện: Huyện Hải Hậu (09 xã), Nghĩa Hưng (01 xã), 

tổng số lợn tiêu hủy 97 con.  

Để chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, kiểm soát, không 

để bệnh DTLCP  phát sinh, lây lan diện rộng, đảm bảo an toàn và phát triển ổn 

định đàn lợn trên địa bàn huyện; UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

phòng, chống bệnh DTLCP, biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch 

bệnh, ... nhất là Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện về 

phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện Trực Ninh giai đoạn 2020 - 2025. 

- Chỉ đạo mạng lưới thú y xã hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm 

ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh: Cải tạo chuồng trại 

đảm bảo thông thoáng, tránh nắng nóng, ngập úng; không cho người ngoài vào 

trại; người chăn nuôi trước khi vào trại phải thay giày, dép, quần áo; có biện pháp 

ngăn chặn, tiêu diệt môi giới trung gian truyền bệnh (ruồi, muỗi, chuột, chó, mèo, 

...), tăng cường vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi bằng hóa chất sát 

trùng, vôi bột, nước vôi tôi 10% ÷ 20%, xà phòng, nước tẩy rửa, ... 

- Giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, nhất là tại các trang trại 

chăn nuôi, vùng có nguy cơ cao để phát hiện, xử lý kịp thời lợn mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh DTLCP; kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giết mổ động vật, hoạt 

động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ 

sinh thú y trên địa bàn; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch không khai 

báo, bán chạy, vận chuyển, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kê khai, khai báo hoạt động chăn nuôi trên 

địa bàn, theo quy định. Báo cáo kịp thời các ổ dịch phát sinh về UBND huyện 

(qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện). 
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 2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, nhất là cơ sở 

chăn nuôi quy mô trang trại, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi 

(an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc, khử trùng, ...). 

- Phối hợp mạng lưới thú y cơ sở thường xuyên giám sát dịch bệnh đến tận 

hộ chăn nuôi; phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn biện pháp phòng, 

chống, giám sát dịch bệnh tại các trang trại chăn nuôi; phát hiện, báo cáo và xử lý 

kịp thời các ổ dịch phát sinh. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả 

báo cáo UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Lưu Văn Dương 
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